
ICH BIN DEIN MENSCH 
4 Lola’s voor Beste film, Beste Regie, Beste Scenario, Beste Actrice, Beste Hoofdrol 
Berlijn 2022  

Maria Schrader (minireeks ‘Unorthodox’) koos een kortverhaal van 
Emma Braslavsky als uitgangspunt voor deze eigenzinnige, 
aangrijpende romcom over la condition humaine. Het levert een 
slimme film op waarin sciencefiction en romantiek met elkaar 
versmelten. 

Om in aanmerking te komen voor extra onderzoeksbudget wordt 
Alma (Maren Eggert), archeoloog in het Berlijnse Pergamon 
Museum, door haar baas aangemoedigd om deel te nemen aan een 
bijzonder experiment over menselijk gezelschap. Gedurende drie 
weken zal zij het gezelschap krijgen van een androïde vriendje dat 
helemaal naar haar wensen is geprogrammeerd en haar geluk tot 
missie heeft.  
Op een evenement dat ontworpen lijkt om romantische gevoelens te 
versterken, ontmoet ze Tom (Dan Stevens, ‘Downton Abbey’, ‘The 
Guest’).  

Wanneer Alma huivert van zijn foute openingszin, past hij zijn algoritme aan haar voorkeuren 
aan. Hoe meer hij zich uitslooft, hoe irritanter Alma hem vindt. Tom is nu eenmaal een robot en 
hoewel hij fysiek niet van een echte man verschilt, is er nog wat werk aan, vooraleer dit model 
samen met artificiële soortgenoten gecommercialiseerd wordt. 

Dan Stevens in vlekkeloos Duits met een keurig Engels accent, is de hyperrealistische robot, 
met de bijna perfecte bewegingen en mimiek van Tom. De charme en de chemie tussen hem en 
Alma leiden niet tot een oppervlakkige film. Schrader stelt geen voorspelbare romance centraal. 
Integendeel. Ze laat ons nadenken over existentiële vragen, over de rol van technologie in ons 
leven en hoe onze gebreken zich verhouden tot ons streven naar technologische volmaaktheid. 
Ondanks die serieuze ondertoon houden Schrader en haar cast het luchtig. 

Heerlijke mix van romcom en sciencefiction met beheerste humor. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Maria Schrader       
Scenario            Maria Schrader, Jan Schomburg  
Fotografie            Benedict Neuenfels                    
Muziek                 Tobias Wagner  
Cast   Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw  
Duur                 105 min 
Taal   Duits / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                    Duitsland 
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